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Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)
Svar på følgende

Sett kryss

Jeg har i løpet av de siste 12 måneder

Ja

•

fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)

•

bor sammen med en ektefelle / samboer som er smittet med MRSA

•

gjennom arbeid vært i kontakt med pasienter/brukere med MRSA
smitte eller vært i nærkontakt med en MRSA-positiv
person(bekjent/ slektning)

Jeg har i løpet av de siste 12 måneder vært i land utenfor Norden og har
•

vært innlagt eller fått behandling i helseinstitusjon

•

arbeidet som helsearbeider

•

oppholdt meg i land med økt forekomst av MRSA og hvor det er økt
risiko for å være langvarig bærer av MRSA etter langvarig hud/sårinfeksjon, eller ved kronisk hudlidelse som f.eks eksem og
psoriasis eller har hatt innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller
slimhinner.

Nei

Sett kryss

Hvis Nei-svar:
Har du svart kun nei på undersøkelsen, trenger du ikke foreta deg noe mer.
Hvis Ja-svar:
Har du svart ja på minst ett av utsagnene ovenfor, har du plikt til:
• å gjennomgå testing for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA-prøve) hos
fastlegen. Husk at det kan ta opptil 10 dager å få prøvesvar klare.
• å levere dokumentasjon på gjennomført MRSA-prøve til administrasjonen
Du ikke kan starte i praksisundervisning eller studie før du dokumenterer å ha tatt MRSAtest/screening.

Side 1

Tuberkuloseundersøkelse
Svar på følgende:

Sett kryss
Ja

Nei

Har du oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA,
Canada, Australia, New Zealand og Japan?
Har du vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller kan du på andre måter ha
vært utsatt for tuberkuløs smitte?
Viktig; Tuberkuloseundersøkelsen må være foretatt tidligst to måneder etter at du forlot ett
av de aktuelle landene eller var i kontakt med tuberkulose smitte.
Hvis Nei-svar:
Har du svart kun nei på undersøkelsen, trenger du ikke foreta deg noe mer.
Hvis Ja- svar:
Plikter du:
• å gjennomgå tuberkulosekontroll
• å levere dokumentasjon på gjennomført medisinsk undersøkelse (Mantoux/Pirquetprøve
eller tilsvarende) til administrasjonen.
• selv å ordne med kontroll/test hos din lege.
Du ikke kan starte i praksisundervisning eller studie før du dokumenterer gjennomgått
medisinsk undersøkelse som viser at du ikke er smittet eller bærer av tuberkulose.

Husk å dokumentere at du har gjennomgått forhåndsundersøkelsen.
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